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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το κόστος του νερού
Πληροφορίες
Γιατί κοστίζει το νερό;
Το νερό σε ένα ποτάµι ή µία λίµνη έρχεται δωρεάν από την φύση.
Το νερό, όµως, δε φτάνει µόνο του στην βρύση µας σε ασφαλή ποιότητα
και µε διαρκή ροή. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται πολλά έργα και πολλοί
άνθρωποι να δουλεύουν καθηµερινά. Όλα αυτά στοιχίζουν πολύ: Χρειάζονται
µεγάλα χρηµατικά ποσά, για να κατασκευαστούνκαι να λειτουργήσουν πολλά
τεχνικά έργα (πχ φράγµατα, γεωτρήσεις, αγωγοί µεταφοράς, δεξαµενές).
Επίσης, χρειάζονται χρήµατα για τον καθαρισµό του νερού στις µονάδες
επεξεργασίας κι ακόµη για να αµειφθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι,
που εργάζονται σε αυτές τις διαδικασίες.

Το ξέρετε αυτό;
Το κόστος ύδρευσης της Αθήνας το 2000
ήταν 750 εκατοµµύρια Ευρώ!

Πληροφορίες
Ποιος πληρώνει το µεγάλο κόστος του νερού;
Την ευθύνη για να φτάνει το νερό στην βρύση µας,
την έχει το κράτος (στην Αθήνα η ΕΥΔΑΠ, σε άλλες πόλεις
οι ΔΕΥΑ). Το κράτος πληρώνει για την κατασκευή και λειτουργία
των έργων. Εµείς, όµως, µε τα τιµολόγια που µας στέλνει
η ΕΥΔΑΠ ή η ΔΕΥΑΠ πληρώνουµε το κράτος για το νερό που
καταναλώνουµε. Όσο περισσότερο καταναλώνουµε, τόσο περισσότερο
πληρώνουµε. Η κατανάλωσή µας φαίνεται από το
µετρητή του νερού.

Έρευνα
Θέλετε να διερευνήσετε πώς µετριέται η κατανάλωση νερού στο
σχολείο;
Πρέπει πρώτα να εντοπίσετε το µετρητή νερού
του σχολείου. Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς
ή το διευθυντή του σχολείου να σας δείξουν
πού βρίσκεται. Αν µπορείτε, καλέστε έναν από τους
τεχνικούς του δήµου, για να σας δώσει περισσότερες
λεπτοµέρειες. Μην ξεχάσετε να κρατήσετε σηµειώσεις…
• Σε ποιο χώρο του σχολείου βρίσκεται ο υδροµετρητής;
• Με ποιον τρόπο µετράει το νερό που εισέρχεται;
• Σε ποια µονάδα µέτρησης υπολογίζεται η ποσότητα του νερού;
• Ποιος πηγαίνει και καταγράφει τις µετρήσεις και κάθε πότε;
Προσπαθήστε, τώρα, να αναζητήσετε το µετρητή νερού που υπάρχει στο σπίτι σας!
• Υπάρχει κάποια διαφορά από το µετρητή του σχολείου;
• Αν µένετε σε πολυκατοικία…
Γιατί έχουµε ένα µετρητή για κάθε διαµέρισµα και όχι έναν
για ολόκληρη την πολυκατοικία;

Πληροφορίες
Το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης µας, πριν φτάσει στους
διάφορους χώρους κατανάλωσης, δηλ. στα σπίτια, καταστήµατα κλπ
και διανεµηθεί για τις διάφορες χρήσεις, υποχρεωτικά, διέρχεται πρώτα
από το µετρητή νερού ή αλλιώς τον υδροµετρητή.

Έρευνα
Αναζητήστε από το σπίτι σας και φέρτε στην τάξη ένα λογαριασµό νερού!
Αν µπορείτε να βρείτε λογαριασµούς νερού από διαφορετικές χρονολογίες
ή εποχές του χρόνου, ακόµα καλύτερα! Παρατηρήστε προσεχτικά τα στοιχεία
που αφορούν τον καταναλωτή, την περίοδο κατανάλωσης, το µετρητή και προσέξτε
πώς κατανέµονται τα διάφορα χρηµατικά ποσά στην ανάλυση λογαριασµού.
• Τι είδους οφειλές περιλαµβάνονται στο συνολικό ποσό πληρωµής;
• Πόσο στοιχίζει ένα κυβικό µέτρο (1κυβ.µέτρο=1000 λίτρα) νερού στον λογαριασµό;
Πώς συγκρίνεται η τιµή αυτή µε την τιµή ενός λίτρου εµφιαλωµένου νερού;
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Δραστηριότητες
Ας υποθέσουµε ότι έχει χαλάσει η βρύση του µπάνιου σας και στάζει, µε αποτέλεσµα να
χάνονται 10 λίτρα νερού την µέρα. Γνωρίζοντας από την ανάλυση λογαριασµού την τιµή
του ενός λίτρου, υπολογίστε πόσα χρήµατα περίπου θα χάσουµε σε έναν µήνα λόγω της
διαρροής. Σε ένα χρόνο; Μήπως, συµφέρει να διορθώσουµε την βλάβη;
Ας υποθέσουµε ότι µια οικογένεια, που δεν προσέχει ιδιαίτερα την κατανάλωση του
νερού, ξοδεύει περίπου 27 κυβ. µέτρα το µήνα. Αντίθετα, µια οικογένεια µε τον ίδιο
αριθµό µελών, προσέχει τις χρήσεις του νερού και ξοδεύει περίπου 14 κυβ. µέτρα
το µήνα. Πόσο θα πληρώσει η κάθε µία στο λογαριασµό της στο τέλος του τριµήνου;

Πληροφορία
Τα τιµολόγια δεν επαρκούν για όλο το κόστος του νερού…
Τα χρήµατα των λογαριασµών δε φτάνουν, για να καλύψουν όλο το κόστος
του νερού, ιδιαίτερα για τα µεγάλα έργα που κατασκευάζονται.
Γι’ αυτό επιδοτεί και το κράτος µε τα χρήµατα, που δίνουµε για φόρους
στο τέλος του χρόνου!

Ερωτήσεις
• Δεν θα έπρεπε να πληρώνουµε όλο το κόστος του
νερού από τα τιµολόγια;
• Γιατί να επιδοτεί και το κράτος;
• Γιατί να πληρώνουµε το νερό µε τιµολόγια και
να µην αναλαµβάνει µία και καλή το κράτος όλα
τα έξοδα και εµείς να το πληρώνουµε µόνο
από τους φόρους;
Σηµειώστε τις απαντήσεις σας και συγκρίνετε
µε τις απόψεις των άλλων συµµαθητών σας,
αλλά και των δασκάλων σας!
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